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36 . . . . .  חוק העונשין (תיקץ מס* 22), התשמ״ג—1982 . .



 מתפרסמת כזה הצעת חוק נשעפ ועדת החוקה חול! ומשפט שד הכנפה:

 pm העונשין(היקון מסי 22), התשמ״ג-1982

, יבוא:  1. אחרי סעיף 196 לחוק העונשין, התשל״ז—1977 ג

׳ 196א. יראו כמבצע עבירה לפי סע־־ף 196 גם מי שתוכנו של הכתב, י ו  ״חזקת א־ר־

• בסעיף האמור, מצביע עליו  הציור, השרטוט, החריתה או השלט האמורי
ו את התקנתם או הורה על ביצוע המעשה,  כעל מי שהזמין את הכנתם א

 זולת אם הוכיח את אלה:

; דיעתו  (1) העבירה נעברה שלא בי
 (2) הוא נקט בכל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע

 העבירה;
 (3) הוא סילק את עקבות המעשה תוך 15 ימים מיום שהודע

 לו על העבירה.

׳ ת 196ב. תקופת ההתיישנות של עבירה לפי סעיף 196 תהיה שנה אחת., ו  התיישנ

ת סעיפים כ ס ו  ה
 196א ו־1%ב

, בתוספת השניה, בפסקה  2. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב—1982 2
 (1), אחרי ״194״ יבוא ״196״.

ן חול!  תיקו
 סד,- הדין

 הפלילי

ר י ש י ה ר כ  ד

 החריתה או השלט האמורים בםעיף, מצביע עליו כעל
 צי שהזמין את הכנתם או את התקנתם או הורה על

 ביצוע המעשה, ייראה כמבצע את העיירה.

 הוראה ברות דומה קיימת בחוק הדרכים (שילוט),
 התשכ״!—1966.

 ההוראה לא החול על מי שהוכיח כי הדבר נעשה
 שלא בידיעתו, או אם נקט בכל האמצעים הסבירים
 למנוע אה ביצוע העבירה, או אם סילק את עקבות

 המעשה תוך 15 ימים מיום שהודע לו על העבירה.

 חברי הכנסת: רוני מילו» ואמנון רוכינשמיי־ן

 סעיף 196 לחוק העונשין קובע:

 ״השחתת פני מקרקעין

 196. הכותב, מצייר, משרטט או חורת על מקר
 קעין של זולתו שלא כדין, או מדביק עליהם
 שלא כדין כל כתב או שלט, דינו — מאסר שנה

 אה ת.״

 הפעלתו של סעיף זה בידי המשטרה נתקלת בק
 שיים מרובים שכן רק לעתים נדירות נתפשים אנשים
 בעת מעשה ההשחתה עצמו. מוצע לקבוע חזקה הי׳־תנת
 לסתירה כי מי שתוכנו של הכתב, הציור, השרטוט,

, עמי 226.  1 ס״ה ההשל״ז
 2 ס ״יה התשמ״ג, עמי 43.
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